UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

EDITAL Nº 001, DE 01 DE AGOSTO DE 2016
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCAN) torna público o processo seletivo
simplificado para seleção de um bolsista de Pós-doutorado – Bolsa PNPD-CAPES na área de Nutrição Animal, de
acordo com as seguintes informações:
Unidade/Subunidade
Acadêmica
Instituto de Medicina
Veterinária/PPGCAN

Tema
Produção de Metano
Entérico em
Ruminantes

Nº de
Vagas

Período de inscrição

Horários

Requisitos para a Inscrição
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02-05/08/2016

09-12hs;
13-17hs

Doutorado na área de Nutrição
Animal

1. DAS INSCRIÇÕES:
1.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria Executiva do Campus Universitário de Castanhal mediante
preenchimento da ficha de inscrição pelo candidato ou por seu procurador legalmente constituído, que deverá
apresentar procuração no ato da inscrição.
1.2. As inscrições serão recebidas ainda, por meio da Empresa Brasileira de Correios, pelo serviço de
postagem rápida – SEDEX, encaminhada para o endereço de cada Unidade responsável pela seleção, com data de
postagem até o último dia de inscrição.
1.2.1. Em virtude da urgência do processo, o PPGCAN aguardará e entrega de inscrições via Correios pelo
prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao final do período de inscrições previsto neste
edital.
1.2.2. As inscrições serão homologadas, após análise dos documentos apresentados, com posterior divulgação
pelo PPGCAN.
1.3. Não haverá pagamento de taxa de inscrição.
1.4. As inscrições enviadas por Correios devem ser endereçadas à Universidade Federal do Pará – Campus
Universitário de Castanhal – Programa de Pós-graduação em Ciência Animal – Av. dos Universitários S/N –
Jaderlândia, CEP: 68.746-360, Castanhal – PA.

2. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: Apresentar cópia autenticada ou cópia e original (para
conferência) dos seguintes documentos:
- Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado (modelo em anexo);
- Carteira oficial de identidade ou passaporte para quem for estrangeiro;
- Título de Eleitor, com comprovante da última votação;
- Comprovante de quitação com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
- Comprovante de inscrição no cadastro individual de contribuinte do Ministério da Fazenda (CPF);
- Diploma de graduação e pós-graduação, conforme requisito exigido para seleção. Os certificados e diplomas
deverão ter sido obtidos em cursos reconhecidos pelo MEC e devidamente reconhecidos e/ou revalidados quando
expedidos por instituição estrangeira. Na falta dos diplomas e ou certificados, os candidatos poderão apresentar
Declaração atualizada de conclusão do curso, com a indicação que o candidato faz jus ao título e que está
aguardando a emissão do diploma ou certificado, acompanhado de histórico escolar;
- Histórico Escolar (Graduação e Pós-Graduação);
- Curriculum Vitae na Plataforma Lattes em 03 (três) vias, discriminando a experiência acadêmica, didática,
científica, cultural e profissional, sendo apenas uma via deste acompanhada das comprovações.
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3. SELEÇÃO: A Seleção será realizada pelo julgamento de títulos.
3.1 Do Julgamento de Títulos
O Julgamento de Títulos será realizado por meio do exame do Curriculum Vitae e, quando do seu julgamento
e avaliação, a Comissão examinadora considerará e pontuará, desde que devidamente comprovados, os seguintes
grupos de Atividades:
I – Grupo I – Formação Acadêmica;
II – Grupo II – Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural;
III – Grupo III – Atividades Didáticas;
IV – Grupo IV – Atividades Técnico-Profissionais.
Para efeito de adequação às especificidades, que deverão estabelecer as atividades e pontuações a serem
consideradas em cada Grupo de Atividades, com seus respectivos pesos, as Unidades utilizarão o estabelecido em
Resolução da Congregação ou Conselho da Unidade, definido para concursos de professores efetivos, conforme
prevê a Resolução do CONSEPE que trata dos Concursos para professores efetivos da UFPA.
4- DOS RESULTADOS
Os examinadores deverão atribuir uma pontuação de zero a dez para o exame de Títulos.
Será considerado aprovado no Processo Seletivo Simplificado o candidato que obtiver nota final igual ou
superior a 5 (cinco) na Prova de Títulos.
O resultado da Seleção será publicado no dia 11 de agosto de 2016, no Site do Programa de Pós-Graduação
em Ciência Animal.
5. DA VIGÊNCIA DA BOLSA: a Bolsa terá vigência de 01 ano e os valores e regras de implementação
serão conforme as normas e calendário do Programa PNPD-CAPES 2016.
6. DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA:
As atividades do bolsista serão executadas no Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do
Pará, Campus de Castanhal, localizado no município de Castanhal – PA, dessa forma o bolsista deve ter
disponibilidade para morar em Castanhal ou se locomover diariamente para o município.
O bolsista desenvolverá atividades de ensino e pesquisa em pós-graduação conforme apresentado abaixo de
forma resumida:
- implantação da técnica in vivo de mensuração da produção de metano entérico em ruminantes com o
indicador SF6;
- implantação da técnica in vitro de estimativa da produção de metano entérico em ruminantes;

- ministrar pelo menos duas disciplinas nível doutorado no PPGCAN;
- co-orientar pelo menos um discente de mestrado;
- submeter pelo menos dois artigos em revista com Qualis CAPES A1, A2 ou B1, na área de
Zootecnia e Recursos Pesqueiros, provenientes do plano de trabalho.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSA
DE PÓS-DOUTORADO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
NOME COMPLETO: _____________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ______________________ NACIONALIDADE: ________________________
NATURALIDADE: ____________________________ SEXO: M ( ) F ( )
Nº IDENTIDADE: ____________________ ORGÃO EMISSOR: _______ DATA EXP: __________
CPF: _________________________

Nº DO TÍTULO DE ELEITOR: _____________________________

ENDEREÇO: ___________________________________________________________ Nº _____________
BAIRRO: _________________ COMPLEMENTO: _____________________________________________
CIDADE: __________________ESTADO: ________________ CEP: ________________________
CONTATOS:
TELEFONE RESIDENCIAL: ( ) ________________________________
TELEFONE CELULAR: ( ) ____________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________
Venho requerer a inscrição no Processo Seletivo Simplificado, para obtenção de bolsa de pós-doutorado
(PNPD-CAPES, para o Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Pará, na
área de Nutrição Animal. Conforme Edital nº 001, responsabilizo-me integralmente pelos dados desta ficha e
junto os documentos exigidos pelo edital.
Em caso de procuração é necessário anexar a procuração reconhecida em cartório, fotocópia da carteira de
identidade do procurador e informar os seguintes dados do procurador:
Nome: ___________________________________________________________________________________,
endereço: _________________________________________________________________________________
e telefone: ( )_____________________________
Local e data ____________, ____/____/2016.

____________________________________
Assinatura do Candidato ou Procurador.
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